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Beste leden van het ROCOV Gelderland,
Tot 13 maart 2020 verliep alles nog normaal. De treinen en bussen reden volgens
de dienstregeling, reizigers zochten hun plekje in het ov om van a naar b te gaan
en alles verliep op rolletjes in de wereld van ons openbaar vervoer. Hoewel Arriva
zich ook na 13 maart heeft ingespannen om waar mogelijk door te rijden met
onze bussen en treinen en zo tenminste de vitale beroepsgroep de kans te geven
naar hun werk te reizen, had het coronavirus een enorme impact.
Inmiddels hebben we de draad weer opgepakt en hebben we ons op alle vlakken
ingesteld op het ‘nieuwe normaal’. De dienstregeling is helemaal opgeschaald en
een mondkapje dragen is verplicht. Graag willen we onze reizigers weer een
welkom gevoel geven in het ov. We willen er voor ze zijn en richten onze focus
op de toekomst.
Tegelijkertijd kunnen wij deze toekomst op het moment van schrijven nog niet
volledig overzien. Daarvoor vragen we uw begrip. Voor de maanden en jaren die
komen wordt – zowel regionaal als landelijk en in goede samenwerking met
opdrachtgevers - nagedacht over de invulling van de ‘1,5 meter-samenleving’.
Specifiek voor het ov valt de term spreiden van reizigers vaak. Op moment van
publiceren, juli 2020, is het nog niet in te schatten hoeveel reizigers op welk
moment verwacht worden in het najaar van 2020 en/of daarna. In de komende
maanden zal concreter blijken in hoeverre spreiding in het ov - zowel voor de
nabije als verdere toekomst – gerealiseerd kan worden en welke maatregelen
aanvullend nodig zijn. Het ‘Vervoerplan 2021’ gaat daarom nog niet in op deze
(eventuele aanvullende) maatregelen.
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Ons doel voor 2021 is en blijft dat Arriva wil investeren in aantrekkelijk openbaar
vervoer in Gelderland. In het vervoerplan staan vier pijlers centraal die invulling
geven aan de visie van Provincie Gelderland opgesteld in de notitie ‘Visie voor
een bereikbaar Gelderland’. Zo leggen we de focus op (snelle) verbindingen
richting Randstad, Arnhem, Enschede, Nijmegen en Brabant. In de Achterhoek én
Rivierenland wordt de ruggengraat gevormd door de (regionale) treinlijnen. Door
het intensiveren en versterken van deze treinlijnen wordt het totale netwerk
aantrekkelijker.
Ten tweede willen we het ov binnen de regio een kwaliteitsimpuls geven. Door
het betrouwbaar laten aantakken van kleine op grotere vervoerstromen wordt
het gehele netwerk aantrekkelijker voor de reiziger. Daarnaast zijn lokale
verbindingen binnen de regio van belang. Denk aan een streeklijn die aansluit op
schooltijden of een Vlinder die reserveringsvrij klaarstaat als de trein aankomt.
Ten derde gaan we voor een verbetering van de overstapkwaliteit en
betrouwbaarheid. De verkeersdrukte op de weg neemt toe. Dit gaat - vooral
richting de grotere steden - ten koste van de overstapkwaliteit en
betrouwbaarheid van het netwerk. Het belang van een betrouwbaar product is
zeker binnen het ons zo kenmerkende visgraatmodel groot en daarom wordt
daar in de dienstregeling 2021 extra in geïnvesteerd.
De vierde pijler houdt in dat we de basisbereikbaarheid tegen maatschappelijk
acceptabele kosten kunnen waarborgen. Op het gebied van de kleine
vervoerstromen zijn momenteel innovatieve vervoerproducten in ontwikkeling.
Voorop staat dat we de basisbereikbaarheid van kernen in de regio door onder
meer de inzet van het vernieuwende product Vlinder behouden. Ook worden in
samenwerking met andere partijen, zoals ZOOV, andere innovatieve oplossingen
ontwikkeld. Mede hierdoor blijven alle kernen met elkaar in verbinding.
Kortom, Arriva gaat het komende jaar in Gelderland voor verbinding,
betrouwbaarheid, kwaliteit en versterking van het totale netwerk.
Tot slot willen we het ROCOV hartelijk bedanken voor de nodige input en het
meedenken bij het samenstellen van dit Vervoerplan. Wij zien uw advies op het
vervoerplan met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jieskje Hollander
regiodirecteur Oost

